Styremøte
Innkalling med sakspapirer
Dato:

28. april 2010

Kl.:

10.30 til ca. 14.30

Sted:

Rica Arctic Hotel, Kirkenes

Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.: 2010/242-12/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 45-2010

Godkjenning av innkalling og saksliste

Dato: 16.4.2010

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for
styremøte, den 28. april 2010:
Sak 45-2010
Sak 46-2010
Sak 47-2010
Sak 48-2010

Sak 49-2010
Sak 50-2010

Sak 51-2010

Sak 52-2010

Sak 53-2010

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mars 2010
Lokalsykehusstrategi – høring
Sakspapirene ettersendes.
Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig
vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene, jf. styresak
88-2009 Internrevisjonsrapport nr. 01/2009: Internkontroll
knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i
Helse Finnmark HF
Økonomirapport nr. 3-2010
Sakspapirene ettersendes.
Plan for internrevisjon 2010-2011
Behandling av styresaken ble utsatt fra styremøte, den 26.
mars 2010, jf. styresak 41-2010.
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Regnskapsprinsipper Helse Nord RHF: Avsetning for
overlegepermisjoner, orientering om regnskapsprinsipper
og krav til dokumentasjon
Sakspapirene ettersendes.
Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 15. mars
2010
2. Brev av 6. april 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til
Kirkenes sykehus ad. bekymringsmelding – lufttransport
av pasienter med akutte psykiatriske lidelser
3. Brev av 29. mars 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til
Helse Finnmark HF ad. forskrift om akuttmedisin utenfor
sykehus
Eventuelt

Side
Side
Side
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24

Side

27

Side

31

Side

46

Bodø, den 16. april 2010

Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte Helse Nord RHF - 28. april 2010

side 1

Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.: 2010/242-13/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 46-2010

Dato: 16.4.2010

Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. mars 2010

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato: 26. mars 2010 – kl. 08.00
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø
Tilstede:
Navn:
Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Alf E. Jacobsen
Inge Myrvoll
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Line Miriam Haugan
Terje Olsen
Trygve Myrvang
Kirsti Jacobsen
Kari B. Sandnes
Margit Steinholt
Evy Adamsen
Sissel B. Jenssen

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem (møter for Jens Munch-Ellingsen)
varamedlem (møter for Ann-Mari Jenssen)
observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:
Navn:
Jens Munch-Ellingsen styremedlem
Ann-Mari Jenssen
styremedlem
Fra administrasjonen:
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Kristian I. Fanghol
Finn Henry Hansen
Jan Norum
Irene Skiri
Tor Solbjørg
Erik Arne Hansen

adm. direktør
administrasjonsleder
informasjonsdirektør
direktør
fagdirektør
kst. direktør for eieravdelingen
leder for internrevisjonen
regnskapsleder
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Styresak 30-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 30-2010
Sak 31-2010
Sak 32-2010

Sak 33-2010
Sak 34-2010

Sak 35-2010
Sak 36-2010

Sak 37-2010
Sak 38-2010
Sak 39-2010
Sak 40-2010
Sak 41-2010
Sak 42-2010

Sak 43-2010

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2010
Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21
Forslag til styresammensetning i helseforetakene ble lagt frem ved
møtestart.
Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene
Oppnevning av Regionalt brukerutvalg
for perioden 2010-2012
Forslag til sammensetningen av det regionale brukerutvalget ble
lagt frem ved møtestart.
Årlig melding 2009
Sakspapirene var ettersendt.
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2009 – herunder
disponering av resultat
Sakspapirene var ettersendt.
Økonomirapport nr. 2-2010
Sakspapirene var ettersendt.
Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 1
Retningslinjer for overflytting av intensivpasienter mellom sykehus –
vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010, jf. styresak 28-2010 Eventuelt
Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i
foretaksgruppen
Plan for internrevisjon 2010-2011
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Referatsaker
1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset
Nord-Norge HF ad. anmodning om ny tilbakemelding – fysiske
arbeidsforhold intensiven ved UNN Tromsø
2. Brev av 3. mars 2010 fra de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF
ad. krav om styrerepresentasjon i styret i Helse Nord RHF
3. Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avslutning
av tilsynssak mot Helse Nord RHF på bakgrunn av pasientklage mot
BUP Kirkenes – Helse Nord RHF
4. Brev av 1. mars 2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Delta
v/Odd Oskarsen ad. instruksjon av helseforetak – Helse Nord RHF
5. Brev av 26. februar 2010 fra Statens Havarikommisjon for Transport
til Lufttransport AS ad. avslutning etter forundersøkelse
luftfartshendelse mellom Svalbard Lufthavn Longyear og Tromsø
Lufthavn Langnes, den 10. februar 2010 med Lufttransport Beech
King Air B200, LN-MOJ, jf. styresak 26-2010/2 Orienteringssaker,
adm. direktørs muntlige orienteringer, strekpunkt 6
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6. Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. orientering om
revisjoner innen Helse Nord området 2010
7. Brev av 8. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms til Aleris Helse AS
Tromsø ad. avslutning av tilsyn, jf. styresak 27-2017/5 Referatsaker
Kopi av brevet var ettersendt.
8. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjonen til underliggende
helseforetak v/styret ad. utvidet kontroll, valg, oppfølging og kontroll
av styret i underliggende foretak
Kopi av brevet var ettersendt.
9. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjonen til de fire regionale
helseforetakene v/styret ad. utvidet kontroll – valg, oppfølging og
kontroll av styret i underliggende helseforetak
Kopi av brevet var ettersendt.
10. Brev av 10. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. tilsynsmelding 2009, jf.
www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding

Sak 44-2010

Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
11. Brev av 12. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. oppsummeringsrapport
fra landsomfattende tilsyn med distriktspsykiatriske sentre (DPS) i
2008 og 2009, jf. www.helsetilsynet.no
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
12. Invitasjon til samhandlingskonferanse 25. til 26. mai 2010 i Tromsø
Kopi av invitasjonen ble lagt frem ved møtestart.
Eventuelt

Styrets vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av
saken.

Styresak 31-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte
24. februar 2010
Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 24. februar 2010 godkjennes.
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Styresak 32-2010 Valg av styrer i helseforetakene,
jf. helseforetaksloven § 21
Forslag til styresammensetning i helseforetakene ble lagt frem
ved møtestart.
Styrets vedtak:
Styret vedtok styreleders forslag til vedtak – som følger:
1. For perioden 7. april 2010 til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2012 velges styrer i
helseforetakene som følger:
1. Helgelandssykehuset HF
o
o
o
o
o
o
o

Frode Mellemvik, Bodø
Per Iver Øksne, Mosjøen
Åshild Nordnes, Helse Nord RHF
Christine Trones (Høyre), Hemnes
Turid Næss (Bygdeliste), Vega
John Aslak Kappfjell (DnA), Hattfjelldal
Karen Hagland Amundsen (SP), Mo i Rana

Som styreleder velges Frode Mellemvik, og som nestleder velges Christine Trones.
2. Helse Finnmark HF
o
o
o
o
o
o
o

Ketil Holmgren, Hammerfest
Mona Søndenå, Sør-Varanger
Irene Skiri, Helse Nord RHF
Torfinn Reginiussen (DnA), Alta
Ragnhild Nystad (NSR), Karasjok
Staal Nilsen (FrP), Sør-Varanger
Ulf Syversen (DnA), Nordkapp

Som styreleder velges Ketil Holmgren, og som nestleder velges Irene Skiri.
3. Nordlandssykehuset HF
o
o
o
o
o
o
o

Stig Fossum, Bodø
Tove Buschmann, Fauske
Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
Astrid Bjørgaas (Høyre), Vågan
Berit Pettersen (DnA), Sortland
Ingar Kuoljok (NSR), Tysfjord
Hege Kristin Jørgensen (SP), Beiarn

Som styreleder velges Stig Fossum, og som nestleder velges Astrid Bjørgaas.
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4. Sykehusapotek Nord HF
o
o
o
o
o

Anne Helen Hansen, Tromsø
Børge Wahl, Bodø
Alf Lorentzen (FrP), Karlsøy
Bjørg Helene Jenssen (V), Bodø
Svein Iversen (KrF), Alta

Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl.
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF
o
o
o
o
o
o
o
o

Olav Helge Førde, Tromsø
Anne Grethe Olsen, Hammerfest
Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF
Jorhill Andreassen (H), Lenvik
Åse Berit Vrenne (SV), Narvik
Svenn A. Nilsen (DnA), Tromsø
Hanne C. Iversen (FrP), Harstad
Ottar Skjellhaug (DnA), Fauske

Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og som nestleder velges Olav Helge Førde.
2. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 7. april 2010.
Enstemmig vedtatt.

Styresak 33-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og
varamedlemmer i helseforetakene
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene justeres til:
–
–
–

Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer

kr. 151 250 pr. år
kr. 100 000 pr. år
kr. 92 500 pr år

2. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
3. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke
oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.
4. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å
inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
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5. Varamedlemmer honoreres kr. 3 550 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
6. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats
lik fravær.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene justeres til:
–
–
–

Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer

kr. 151 250 pr. år
kr. 100 000 pr. år
kr. 92 500 pr år

2. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
3. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke
oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.
4. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å
inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
5. Varamedlemmer honoreres kr. 3 550 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
6. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats
lik fravær.

Styresak 34-2010 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg
for perioden 2010-2012
Forslag til sammensetningen av det regionale brukerutvalget ble
lagt frem ved møtestart.
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden mars 2010 til mars
2012. Utvalget er satt sammen med bakgrunn i styrets vedtak i styresak 115-2007/5
Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010.
Sammensetningen er valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper og
satsningsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan
fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.
2. Følgende representanter velges til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden
mars 2010 til mars 2012:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mildrid Pedersen, Bardufoss
Ragnvald Mortensen, Bleik
Iren-Marie Owe Soleng, Bodø
Else Marie Nyby, Alta
Arnfinn Sarrila, Alta
Aud Overå Fyhn, Tromsø
Marit Østlund Hansen, Bodø
Randi Nesje, Bodø
Ragnar Moan, Tromsø
Gerd Harr Jansen, Narvik

FFO Troms (gjenvalg)
FFO Nordland (gjenvalg)
FFO Nordland (ny)
FFO Finnmark (tidligere vara)
FFO Finnmark (gjenvalg)
Fylkeseldrerådet Troms (tidligere vara)
Fylkeseldrerådet Nordland (ny)
SAFO (gjenvalg)
RIO Nord, for satsningsområde rus (gjenvalg)
Kreftforeningen (ny)

3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges
• Leder:
Mildrid Pedersen, Bardufoss
FFO Troms
• Nestleder:
Ragnar Moan
RIO Nord
4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe
som har forslagsrett velges følgende:
FFO:
• Arnfinn Hansen, Skjervøy
• Liv Therese Larsen, Narvik
• Nina Danielsen, Kirkenes
• Bjørg Molander, Harstad
• Anne Fredriksen, Kirkenes

FFO Troms (ny)
FFO Nordland (ny)
FFO Finnmark (gjenvalg)
FFO Troms (ny)
FFO Finnmark (ny)

SAFO:
• Torstein Møller, Gibostad

SAFO (ny)

Fylkeseldrerådene:
• Annfrid Slettvold, Sør-Tverrfjord
• Ernst Eidem, Bodø
• Oddmund Soleng, Bardu

Fylkeseldrerådet Finnmark (ny)
Fylkeseldrerådet Nordland (gjenvalg)
Fylkeseldrerådet Troms (gjenvalg)

Satsningsområde rus:
• Asbjørn Larsen, Tromsø

RIO Nord (ny)

Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen:
• Randi Persson, Ankenesstrand
Kreftforeningen
5. Ordningen med observatør (med to vararepresentanter) fra Regionalt Brukerutvalg til
styret i Helse Nord RHF videreføres.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:
1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden mars 2010 til mars
2012. Utvalget er satt sammen med bakgrunn i styrets vedtak i styresak 115-2007/5
Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010.
Sammensetningen er valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper og
satsningsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan
fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.
2. Følgende representanter velges til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden
mars 2010 til mars 2012:
• Mildrid Pedersen, Bardufoss
FFO Troms (gjenvalg)
• Ragnvald Mortensen, Bleik
FFO Nordland (gjenvalg)
• Iren-Marie Owe Soleng, Bodø
FFO Nordland (ny)
• Else Marie Nyby, Alta
FFO Finnmark (tidligere vara)
• Arnfinn Sarrila, Alta
FFO Finnmark (gjenvalg)
• Aud Overå Fyhn, Tromsø
Fylkeseldrerådet Troms (tidligere vara)
• Marit Østlund Hansen, Bodø
Fylkeseldrerådet Nordland (ny)
• Randi Nesje, Bodø
SAFO (gjenvalg)
• Ragnar Moan, Tromsø
RIO Nord, for satsningsområde rus (gjenvalg)
• Gerd Harr Jansen, Narvik
Kreftforeningen (ny)
3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges
• Leder:
Mildrid Pedersen, Bardufoss
FFO Troms
• Nestleder:
Ragnar Moan
RIO Nord
4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe
som har forslagsrett velges følgende:
FFO:
• Arnfinn Hansen, Skjervøy
• Liv Therese Larsen, Narvik
• Nina Danielsen, Kirkenes
• Bjørg Molander, Harstad
• Anne Fredriksen, Kirkenes

FFO Troms (ny)
FFO Nordland (ny)
FFO Finnmark (gjenvalg)
FFO Troms (ny)
FFO Finnmark (ny)

SAFO:
• Torstein Møller, Gibostad

SAFO (ny)

Fylkeseldrerådene:
• Annfrid Slettvold, Sør-Tverrfjord
• Ernst Eidem, Bodø
• Oddmund Soleng, Bardu

Fylkeseldrerådet Finnmark (ny)
Fylkeseldrerådet Nordland (gjenvalg)
Fylkeseldrerådet Troms (gjenvalg)

Satsningsområde rus:
• Asbjørn Larsen, Tromsø

RIO Nord (ny)

Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen:
• Randi Persson, Ankenesstrand
Kreftforeningen
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5. Ordningen med observatør (med to vararepresentanter) fra Regionalt Brukerutvalg til
styret i Helse Nord RHF videreføres.

Styresak 35-2010 Årlig melding 2009
Sakspapirene var ettersendt.
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Årlig melding 2009 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale
satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2009.
3. Det er fortsatt et for stort avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid og
nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere gjennom rapporteringen
på oppdragsdokumentet i 2010. I særdeleshet må foretaksledelsen ha fokus på epikrisetid,
andel strykninger på operasjonsprogrammet, ventetid og fristbrudd.
4. Styret viser til den lange ventetiden og nedgangen i aktivitet innen barne- og
ungdomspsykiatrien og ber om at det iverksettes særlige tiltak for å bedre situasjonen.
Området må ha høyt ledelsesmessig fokus i 2010.
5. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at sykefraværet fortsatt er for høyt og det er nødvendig
å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. Samtidig må en ha fokus på faktorene
som påvirker medarbeidernes tilstedeværelse.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Årlig melding 2009 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale
satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2009.
3. Det er fortsatt et for stort avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid og
nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere gjennom rapporteringen
på oppdragsdokumentet i 2010. I særdeleshet må foretaksledelsen ha fokus på epikrisetid,
andel strykninger på operasjonsprogrammet, ventetid og fristbrudd.
4. Styret viser til den lange ventetiden og nedgangen i aktivitet innen barne- og
ungdomspsykiatrien og ber om at det iverksettes særlige tiltak for å bedre situasjonen.
Området må ha høyt ledelsesmessig fokus i 2010.
5. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at sykefraværet fortsatt er for høyt og det er nødvendig
å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. Samtidig må en ha fokus på faktorene
som påvirker medarbeidernes tilstedeværelse.
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Styresak 36-2010 Godkjenning av årsregnskap og
styrets beretning 2009
– herunder disponering av resultat
Sakspapirene var ettersendt.
I starten av styremøtet la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av
revisjon 2009 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF. Orienteringen ble gitt unntatt
offentlighet, jf. Offl. § 5.
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og
balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som
Helse Nord RHF’s regnskap for 2009.
2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og
balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som
Helse Nord RHF’s regnskap for 2009.
2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken.

Styresak 37-2010 Økonomirapport nr. 2-2010
Sakspapirene var ettersendt.
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret tar økonomirapport 2-2010 til orientering.
2. Styret ber om at tiltaksgjennomføring og resultatutvikling følges tett opp overfor
helseforetakene. Herunder at det foreligger komplette tiltaksplaner for å sikre realisering
av resultatkrav.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret tar økonomirapport 2-2010 til orientering.
2. Styret ber om at tiltaksgjennomføring og resultatutvikling følges tett opp overfor
helseforetakene. Herunder at det foreligger komplette tiltaksplaner for å sikre realisering
av resultatkrav.
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Styresak 38-2010 Justering av økonomiske rammer
budsjett 2010 – nr. 1
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret for Helse Nord RHF bevilger:
• 0,5 mill kroner til registrering av sykehusbygg i tråd med klassifikasjonssystemet
• 1,0 mill kroner til prosjekt tolketjeneste i Helse Finnmark HF
• 0,4 mill kroner til prosjekt Nasjonalt stab/støtte, delprosjekt logistikk
• 5,0 mill kroner til pasientskadeforsikring NPE
2. Styret godkjenner at Helse Finnmark HF omdisponerer 2,5 mill kroner av
sysselsettingsmidlene, slik det fremgår av saksforelegget.
3. Styret tar til orientering øvrige administrative endringer, slik de fremkommer av
saksforelegget.
4. Økt investeringsramme til medisinskteknisk utstyr justeres i henhold til oppnådd resultat
2009.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret for Helse Nord RHF bevilger:
• 0,5 mill kroner til registrering av sykehusbygg i tråd med klassifikasjonssystemet
• 1,0 mill kroner til prosjekt tolketjeneste i Helse Finnmark HF
• 0,4 mill kroner til prosjekt Nasjonalt stab/støtte, delprosjekt logistikk
• 5,0 mill kroner til pasientskadeforsikring NPE
2. Styret godkjenner at Helse Finnmark HF omdisponerer 2,5 mill kroner av
sysselsettingsmidlene, slik det fremgår av saksforelegget.
3. Styret tar til orientering øvrige administrative endringer, slik de fremkommer av
saksforelegget.
4. Økt investeringsramme til medisinskteknisk utstyr justeres i henhold til oppnådd resultat
2009.
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Styresak 39-2010 Retningslinjer for overflytting av
intensivpasienter mellom sykehus –
vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010,
jf. styresak 28-2010 Eventuelt
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010 som ble overlevert i foretaksmøte med
helseforetakene, den 3. februar 2010 trekkes tilbake som del av oppdragsdokumentet.
Vedlegg 3 oversendes administrativt til helseforetakene.
2. Styrets vedtak i punkt 1 stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010 som ble overlevert i foretaksmøte med
helseforetakene, den 3. februar 2010 trekkes tilbake som del av oppdragsdokumentet.
Vedlegg 3 oversendes administrativt til helseforetakene.
2. Styrets vedtak i punkt 1 stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene.

Styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning
av inventar og utstyr i foretaksgruppen
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Internrevisjonsrapport 12/09 Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen –
oppsummering, tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp anbefalingene som er gitt i rapportens pkt 6, det vil si:
a) Påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i
helseforetakene.
b) Vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides
om fellesløsninger for hele foretaksgruppen.
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger
som tas opp i rapporten.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Internrevisjonsrapport 12/09 Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen –
oppsummering, tas til orientering.
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2. Styret ber adm. direktør følge opp anbefalingene som er gitt i rapportens pkt 6, det vil si:
a) Påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i
helseforetakene.
b) Vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides
om fellesløsninger for hele foretaksgruppen.
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger
som tas opp i rapporten.

Styresak 41-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011
Behandling av denne saken utsettes til neste styremøte.

Styresak 42-2010 Orienteringssaker
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Seminar for styrene i helseforetakene, den 31. mai til 1. juni 2010 og felles seminar
med Helse Vest RHF, den 1. til 2. juni 2010 – informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Lønnsforhandlinger 2010 – informasjon
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Med henvisning til Helse Nord RHF’s vedtekter § 8, deltok styremedlemmer som er
valgt av de ansatte ikke under behandling av denne saken.
- Oppdragsdokument 2010, spørsmål fra styremedlem Inger Jørstad ad. to spesifikke
prosjekter/utredninger om spesialisthelsetjenesten for den samiske befolkningen
(behov og forbruk samt tolketjenesten) – informasjon om status og organisering
- Dialogmøter med helseforetakene: Helgelandssykehuset HF, den 4. mars 2010 – med
påfølgende faggruppesamling, og Helse Finnmark HF, den 11. mars 2010. Alle
dialogmøtene for våren 2010 er nå gjennomført.
- Møte med National Health Services v/Jim Easton, den 22. mars 2010 – informasjon.
Satsning på kvalitet.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 43-2010 Referatsaker
Det ble referert fra følgende saker:
1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad.
anmodning om ny tilbakemelding – fysiske arbeidsforhold intensiven ved UNN Tromsø
2. Brev av 3. mars 2010 fra de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF ad. krav om
styrerepresentasjon i styret i Helse Nord RHF
3. Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avslutning av tilsynssak mot
Helse Nord RHF på bakgrunn av pasientklage mot BUP Kirkenes – Helse Nord RHF
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4. Brev av 1. mars 2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Delta v/Odd Oskarsen ad.
instruksjon av helseforetak – Helse Nord RHF
5. Brev av 26. februar 2010 fra Statens Havarikommisjon for Transport til Lufttransport AS
ad. avslutning etter forundersøkelse luftfartshendelse mellom Svalbard Lufthavn Longyear
og Tromsø Lufthavn Langnes, den 10. februar 2010 med Lufttransport Beech King Air
B200, LN-MOJ, jf. styresak 26-2010/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige
orienteringer, strekpunkt 6
6. Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. orientering om revisjoner innen Helse
Nord området 2010
7. Brev av 8. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms til Aleris Helse AS Tromsø ad. avslutning
av tilsyn, jf. styresak 27-2017/5 Referatsaker
Kopi av brevet var ettersendt.
8. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjonen til underliggende helseforetak v/styret ad. utvidet
kontroll, valg, oppfølging og kontroll av styret i underliggende foretak
Kopi av brevet var ettersendt.
9. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjonen til de fire regionale helseforetakene v/styret ad.
utvidet kontroll – valg, oppfølging og kontroll av styret i underliggende helseforetak
Kopi av brevet var ettersendt.
10. Brev av 10. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. tilsynsmelding 2009, jf.
www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding

Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
11. Brev av 12. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. oppsummeringsrapport fra landsomfattende
tilsyn med distriktspsykiatriske sentre (DPS) i 2008 og 2009, jf. www.helsetilsynet.no
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
12. Invitasjon til samhandlingskonferanse 25. til 26. mai 2010 i Tromsø
Kopi av invitasjonen ble lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 44-2010 Eventuelt
Ingen saker ble fremmet.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 26. mars 2010 godkjennes.

Bodø, den 16. april 2010

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 28.april 2010
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 31

Styresak 47-2010

Lokalsykehusstrategi – høring

Dato: 16.4.2010

Sakspapirene ettersendes.
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.:

Styresak 48-2010

Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20

Dato: 16.4.2010

Oppfølging av internkontroll knyttet til
bygningsmessig vedlikehold og
byggeprosjekter i helseforetakene, jf.
styresak 88-2009 Internrevisjonsrapport
nr. 01/2009: Internkontroll knyttet til
bygningsmessig vedlikehold og
byggeprosjekter i Helse Finnmark HF

Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 88-2009 Internrevisjonsrapport nr. 01/2009:
Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark
HF i styremøte, den 22. oktober 2010. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3:
Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet med oppfølging av de påpekte
kontrollmessige svakheter i Helse Finnmark HF innen styremøte i
april 2010, og at det samtidig gis orientering om status i forhold til tilsvarende arbeid som
gjenstår ved de andre foretakene, jf. styresak 48-2008 og 60-2009/5.
Alle helseforetak i Helse Nord er bedt om å melde tilbake sin oppfølging av de svakhetene
som ble påpekt for foretaket. I denne saken gir adm. direktør en oversikt over
tilbakemeldingene fra helseforetakene, de sakene som er behandlet i styrene i helseforetakene,
og det gis en oppsummering til styret om hvordan oppfølgingen har vært. Utover de vedlagte
tilbakemeldingene finnes en rekke dokumenter som viser hvordan anbefalte forslag til
endringer i rutiner er innarbeidet i den daglige virksomheten. Den forholdsvise store
dokumentmengden er ikke lagt ved denne saken.
Oppsummering av oppfølgingen av internkontrollen
I følge styrebehandlingen i Helse Finnmark HF har foretaket satt i verk nødvendige tiltak for
å få styring med de kontrollmessige svakheter som ble påpekt i internrevisjonsrapport nr.
01/09.
Oppsummert for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er det for tre av
oppfølgingspunktene gjennomført en forbedring av interne rutiner. For ROS-analyser er det
gjennomført noen ROS-analyser, men UNN har avventet felles metodikk for risikostyring i
regi av RHF. Punktene om etikk og det å ha oversikt over forbindelser mellom medarbeidere
og leverandører er ikke gjennomført.
Nordlandssykehuset HF har gjennom styrebehandlingen i sak 26/08 fulgt opp anbefalingene i
Internrevisjonsrapport nr 2/08. Helse Nord RHF har registrert at foretaket har imøtekommet
anbefalingene og legger derfor til grunn at foretaket etterlever vedtaket.
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Helgelandssykehuset HF synes i sitt svar å ha gjennomgått rutiner og prosedyrer internt, slik
at man på denne måten har iverksatt de tiltakene som de etter internkontrollen hadde mangler
i forhold til.
For å få bedre oversikt over kostnadene innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
(FDVU) av eiendommer er det for alle HF-ene tatt i bruk ny kontoplan fra 2009.
Tilbakemeldinger fra helseforetakene
Helse Finnmark HF
Foretaket behandlet styresak om oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/09 Helse
Finnmark HF i styresak 77/2009 i styremøte, den 14.-15.desember 2009. Styret tok til
orientering den oppfølgingen som adm. direktør i Helse Finnmark HF hadde gjort. I Helse
Finnmark er Internkontrollrapport nr. 01/09 fulgt opp med møte og gjennomgang av rapporten
med ledere medisinteknisk avdeling, konstituert teknisk sjef og innkjøpssjef.
Internkontrollrapporten er også behandlet i foretaksledelsen.
Følgende tiltak er iverksatt:
Fokus på etikk
• Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord gjøres kjent internt i avdelingene gjennom
personalmøter på avdelingen. Dokumenteres til driftssjef med referat fra avdelingsmøter
innen 15. desember 2009.
• Helse Nord har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte om kjennskap til
etiske retningslinjer i foretaksgruppen.
Risikovurdering
• Vurdering av mislighetsrisiko. Det ble i foretaksledermøtet 26. oktober 2009 besluttet å
gjennomføre en risikoanalyse for muligheten for mislighold. Dette vil da avdekke
mislighetsrisikoen og vil føre til identifisering av tiltak. Risikoanalyse er gjennomført på
foretaksnivå, ledersamling 25. mars 2010. Det vil gjennomføres risikoanalyser på
klinikknivå i henhold til plan om gjennomføring av risikoanalyser i Helse Finnmark HF.
Offentlige anskaffelser
• Regelverk om offentlige anskaffelser skal etterleves og gjøres kjent i avdelingene.
Regelverket er presisert i økonomihåndboken som er tilgjengelig på intranett og i ettertid
har vært gjennomgått i kurset ”praktisk lederopplæring”.
• Innkjøp gjøres i hovedsak gjennom innkjøpsavdelingen.
• Hovedregel er at alle anskaffelser skal være gjenstand for konkurranse.
• Prosedyre for offentlige anskaffelser over 100.000 er gjort kjent gjennom praktisk
lederopplæring.
• Reviderte prosedyrer og protokoll for offentlige anskaffelser skal ligge i docmap innen
15. desember 2009.
• Dokumentasjon skal arkiveres i e-phorte for alle anskaffelsesprosesser.
• Det pågår et arbeid med å kartlegge om Helse Finnmark har kontrakter som pågår over
flere år, som ikke har vært gjenstand for anbud, og vurderer nødvendigheten av anbud evt.
andre rutiner. Kontrakter er gjennomgått og oversikt foreligger. Det pågår for tiden en
jobb med å inngå rammeavtaler for alle tjenester av et visst omfang. Det være seg
håndverktjenester, elektrikertjenester, brøyting mv. Prosedyrer for offentlige anskaffelser
er revidert og gjort kjent i foretaket. Prosedyrene ligger i Docmap.
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Ansvars- og arbeidsdeling
• Stillingsbeskrivelser er under utarbeidelse
Helse Finnmark HF har fra 1. desember 2009 innført ny prosedyre for delegering av
fullmakt i foretaket. Prosedyren er under implementering
Budsjettprosess og budsjettoppfølging vs. oppfølging av planlagt vedlikehold
• Avdelingsleder har ansvar for å utarbeide en vedlikeholdsplan med tilhørende budsjett for
de ulike prosjekter i forbindelse med budsjettprosess 2010 (tilpasses avdelingens behov).
Prioritering skal gjøres innenfor egne budsjetter, og det skal avsettes midler til uforutsette
kostnader.
• Vedlikeholdsplaner innenfor teknisk drift og vedlikehold samt medisinteknisk utstyr
ligger til grunn for budsjettprosessen 2010. Avdelingsledere har ansvar for å rapportere på
gjennomføring av vedlikeholdsplaner i budsjettoppfølging 2010.
• Avdelingsleder har ansvar for å rapportere på gjennomføring av vedlikeholdsplan i
budsjettoppfølging i 2010. Avvik fra vedlikeholdsplan skal forklares.
• Avdelingsleder har ansvar for å rapportere omprioritering av planlagt om nødvendig
vedlikehold i budsjettoppfølging i 2010.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Foretaket viser i sitt svar til styresak 60-2009 Internrevisjonsrapport nr. 05/08: Internkontroll
knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i HF-ene – oppsummering, jf.
styresak 48-2008 i styret for Helse Nord RHF den 22.juni 2009.
Følgende tiltak er gjennomført eller mangler oppfølging:
Punkt 1. Mangel på systematiske, dokumenterte risikovurderinger.
• ROS analyser skal gjennomføres etter felles metodikk for risikostyring i Helse-Nord.
Dette er ikke iverksatt.
• UNN har utført noen ROS analyser knyttet til byggeprosjekter og brannverntiltak. Det har
ikke vært en systematisk gjennomgang.
• Det vil gjennomføres brannteknisk ROS analyse i løpet av våren 2010 for Breivika og
Åsgård, som de største institusjonsbygg.
Punkt 2. Fokus på etikk.
Det har ikke vært gjennomført en systematisk gjennomgang av regelverket. Etikk har vært
tema på møter med avdelingsledere/ seksjonsledere.
Punkt 3. Rutiner som gir ledelsen oversikt over eventuelle forbindelser mellom sentrale
medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser.
Det er ikke foretatt en systematisk kartlegging av forbindelser mellom leverandør/ansatt ved
innkjøp og byggekontrakter.
Punkt 4. Manglende oversikt over inngåtte rammeavtaler og til dels manglende etterlevelse av
disse. Det har også vært andre svakheter i rutiner som skal sikre etterlevelse av lov og
forskrift om offentlige anskaffelser.
• Innkjøp i henhold til offentlige anskaffelser gjennomføres av nøkkelpersoner med god
kunnskap om regelverket, alternativt gjennomføres innkjøpene i samarbeid med
innkjøpsseksjonen for å sikre at regelverket følges.
• Anbudsprosessene kvalitetssikres ved at det alltid er mer enn en person involvert i
saksbehandlingen.
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Punkt 5. Ved enkelte foretak fremstår innholdet i attestasjons- og anvisningsfunksjonene som
uklart, og det er usikkerhet rundt beløpsmessige grenser for bestilling, attestasjon og
anvisning.
• Rutiner ved bestilling og attestasjon er gjennomgått og innskjerpet.
• Fullmaktsregisteret er gjennomgått på nytt. Laveste nivå for godkjenning av fullmakter er
avdelingsledernivå.
• Arbeidsledere og nøkkelpersoner har kun adgang til å bestille varer og tjenester og
godkjenne faktura i henhold til bestilling, men alle bestillinger skal deretter attesteres av
seksjonsleder før utbetaling.
• Seksjonsleder er involvert i og har kunnskap om inngåelse av de rammeavtaler som er
knyttet til seksjonens virksomhet og kan dermed følge opp bestillinger foretatt på lavere
nivå.
• All anvisning av faktura utføres av avdelingen/klinikkens økonomikontakt som siste
kontrollfunksjon.
Punkt 6. Styringsdialog, rapportering, orienteringer og oppfølging i foretakene har til dels
foregått uten skriftlig dokumentasjon. Det er også konstatert rutinemessige svakheter knyttet
til økonomirapporteringen for bygningsmessig vedlikehold.
• Det gjennomføres månedlige økonomioppfølgingsmøter på avdelingsledernivå.
Klinikkens økonomirådgiver utarbeider månedsrapport med avviksrapportering. Resultat
følges opp mot seksjonsledere (som er laveste nivå på budsjettansvarlig) av
avdelingsleder.
• Budsjett og regnskapsoppfølging kan følges opp via intranett og rapporttorg som gir en
meget god oppfølging, på fakturanivå om ønskelig.
• UNN har tatt i bruk FDVU program for dokumentasjon på utførte oppgaver.
Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF behandlet sak om internrevisjonsrapport nr 02/08 og oppfølging av
anbefalinger fra samme rapport i styresak 26/08 i styremøte 19.juni 2008. Anbefalingene til
oppfølging av internkontrollen ble oppsummert i følgende hovedpunkter:
• Etiske retningslinjer vedtatt av styret i Helse Nord bør styrebehandles i
Nordlandssykehuset
• Etablere rutiner som gir ledelsen oversikt over eventuelle forbindelser mellom sentrale
medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser
• Foreta dokumenterte risikovurderinger knyttet mislighetsrisiko
• Innføring av nytt prosjektstyringssystem
• Større skriftlighet i budsjettoppfølgingen
• Dokumentere avstemming mellom finansregnskap og byggeregnskap underveis i
prosjektene
I styresak 26/08 i Nordlandssykehuset HF, gis en redegjørelse for hvordan dette skal følges
opp:
Internrevisjonen konstaterer at mange kontrolltiltak og rutiner som er viktige i forhold til
risiko for interne misligheter har vært på plass i utbyggingsprosjektet ved
Nordlandssykehuset. Regelverket om offentlige anskaffelser synes fulgt, man har hatt fokus
på etikk og etiske spørsmål i utbyggingsprosjektet, og ansvars- og arbeidsdelingen har i
hovedsak vært bra.
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Det er imidlertid også avdekket mangler i internkontrollen. Fraværet av dokumenterte
risikovurderinger i forhold til mislighetsrisiko og mangelen på tilfredsstillende dokumentasjon
for ledelsens budsjettoppfølging er uheldig. Det samme gjelder mangelen på rutiner som gir
ledelsen oversikt over eventuelle forbindelser mellom sentrale medarbeidere og potensielle
leverandører/forbindelser, og at det ikke har vært beløpsgrenser for bestillinger i prosjektet.
Disse svakhetene i et internkontrollopplegg som for øvrig inneholder mange gode elementer,
har bidratt til økt risiko for at misligheter kunne la seg gjennomføre i utbyggingsprosjektet.
Forutsatt at internrevisjonens anbefalinger i kap. 2 om forbedringer i internkontrollen tas til
følge i senere byggeprosjekter, vil Nordlandssykehuset HF etter internrevisjonens vurdering
ha etablert en internkontroll som gir rimelig sikkerhet for at interne misligheter ikke kan
gjennomføres, eller at slike misligheter vil bli avdekket dersom de likevel skulle forekomme.
Styret vedtok følgende i saken:
Styret viser til internrevisjonsrapport 02/2008 ”Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og
bygningsmessig vedlikehold” og forutsetter at rapportens anbefalinger følges opp slik det går
frem av saken.
Helgelandssykehuset HF
Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter.
A. Byggprosjekt Helgelandssykehuset HF:
1. Det gjennomføres ROS-analyser ved alle prosjekt i regi av byggprosjekt.
a. Grovrisikoanalyse for gjennomføring.
b. Brann
c. PA-bok (Prosjekt Administrativ bok)
d. SHA plan (Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø)
2. Helse Nords etiske retningslinjer av 30.08.2007 skal følges.
3. Det finnes ingen forbindelse mellom byggprosjekt og leverandører, verken familiemessig
eller økonomisk.
4. Følgende avtaler benyttes:
a. HINAS
b. Helse Nord rammeavtale tekniske konsulenter
c. Nordland Fylkeskommune (Vi er med på noen avtaler som ikke dekkes av a og b)
5. Byggleder mottar faktura fra entreprenør, kontrollerer at det er i henhold til
anbud/kontrakt. Faktura attesteres og videresender denne til prosjektleder som foretar ny
kontroll og attesterer faktura før den går videre til avdelingsdirektør til anvisning.
Beløpsgrensene i et byggprosjekt er atskillig større en den generelle fullmaktstrukturen.
6. Rapportering utføres på følgende vis:
a. Byggmøtereferater
b. Fremdriftsplaner
c. Økonomirapporter
B. Bygningsmessig vedlikehold Helgelandssykehuset HF.
1. ROS-analyser skal innføres også for mindre prosjekter
2. Helse Nords etiske retningslinjer av 30.08.2007 er gjennomgått med de ansatte innen
intern service i Helgelandssykehuset HF og skal følges.
3. Oversikt utarbeides fra mal i ”Docmap”
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4. Alle avtalene må være tilgjengelige og eventuelt ligge i innkjøpssystemet ”Clockwork”
eller sendes ut fra innkjøpssjef til alle med innkjøpsfullmakt.
5. Følger vedtatt struktur i ”Basware”
6. Driftsregnskapet har månedlig oppfølging, budsjettansvarlig, rapporterer ved avvik.
Vurderinger og anbefalinger
Internrevisjonsrapportene er styrebehandlet i tre av helseforetakene, og det er i stor grad gjort
vedtak og lagt planer for lukking av avvik og for å følge opp anbefalingene fra
internrevisjonen. På en del punkter er det likevel behov for å følge opp at vedtakene og
planene er gjennomført. Adm. direktør vil følge opp de punktene som ennå ikke er iverksatt i
forhold til rapportene fra internrevisjonen.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene gjennomfører de vedtakene og
planene for lukking av avvik som ikke er gjennomført.

Bodø, 16. april 2010

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykte vedlegg:

Helse Finnmark HF Styresak 77/2009 A med vedlegg 1 B og 1 C
Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Styresak 26/08 for Nordlandssykehuset HF
Oversikt fra Helgelandssykehuset HF
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Møtedato: 28.april 2010
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 06

Styresak 49-2010

Økonomirapport nr. 3-2010

Dato: 16.4.2010

Sakspapirene ettersendes.
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.: 134 2010/7

Styresak 50-2010

Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02

Dato: 16.4.2010

Plan for internrevisjon 2010-2011
Behandling av styresaken ble utsatt fra styremøte,
den 26. mars 2010, jf. styresak 41-2010.

Formål/sammendrag
I denne saken fremmes forslag om plan for internrevisjon 2010-2011 i det regionale
helseforetaket og foretaksgruppen. Forslaget er fremmet i samråd med revisjonskomiteen.
Bakgrunn/fakta
I instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt 4.1, stilles følgende krav til
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal minst en gang per år
utarbeide en revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger. Revisjonsplanen
forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles i revisjonskomiteen og vedtas av
styret.
Internrevisjonen arbeider i dag etter plan for internrevisjon 2009-2010, vedtatt av styret i
styresak 20-2009. Revisjonsprosjekter som er under avslutning og vil bli lagt frem for styret i
dette eller neste møte, tas ikke inn i det etterfølgende forslag til revisjonsplan. Prosjekter fra
planen for 2009-2010 som ikke er påbegynt, er vurdert for videreføring i etterfølgende plan
for 2010-2011.
I møte mellom adm. direktør og leder av internrevisjonen, den 16. februar 2010 ble en
oversikt over tema som er aktuelle for revisjon i 2010/2011 gjennomgått. Internrevisjonen
hadde utarbeidet oversikten bl.a. med utgangspunkt i sin vurdering av risiko og vesentlighet i
foretaksgruppen. Samme oppstilling, med adm. direktørs kommentarer innarbeidet, ble
behandlet av revisjonskomiteen i møte, den 22. februar 2010 (sak 11/10). Komiteen vedtok å
legge følgende forslag til revisjonsplan for 2010-2011 frem for styret:
1.

Personvern/informasjonssikkerhet
Formål: Kartlegge om foretaksgruppen har etablert og vedlikeholdt et opplegg for
internkontroll som sikrer at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med
grunnleggende personvernhensyn.
Prosjektet inngikk i plan for internrevisjon 2009-2010. Det er startet, og forventes fullført
i løpet av 2010.

2.

Rådgivningsprosjekt: Risikostyring i foretaksgruppen
Helse Nord RHF har etablert et samarbeidsprosjekt med Helse Vest RHF om utvikling av
kursopplegg og kompetansebase for helhetlig risikostyring i de to regionene. Det skal
utarbeides kursmoduler og informasjonsmateriell om risikovurderinger og risikostyring.
Internrevisjonen v/leder er bedt om å delta i arbeidsgruppen, som hadde sitt første møte i
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begynnelsen av mars.
3.

Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen
Dette er en oppfølgingsrevisjon etter tidligere revisjon med hovedformål å fastslå om
fullmakts- og ansvarsstrukturene er innrettet slik at det er samsvar mellom tildelt fullmakt
og budsjettansvar i foretaksgruppen. Styret i Helse Nord RHF ba i sak 76-2009
revisjonskomiteen vurdere en oppfølgingsrevisjon av fullmaktsstrukturen i løpet av 2011.

4.

Oppfølging av inntekter/refusjoner
Formålet er å kartlegge om internkontrollen gir tilstrekkelig sikkerhet for at
helseforetakene krever og mottar de inntekter og refusjoner de har krav på fra andre enn
RHF-et. Det kan f.eks. gjelde sykepengerefusjoner og andre personalrelaterte refusjoner,
egenandeler, gjestepasientinntekter, husleieinntekter m.m.

5.

Rettighetsvurdering og registreringsrutiner i BUP
Formål: Undersøke om rettighetsvurdering og fristfastsetting for henviste pasienter skjer i
henhold til bestemmelser i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften, og om
registreringsrutiner knyttet til vurdering, utredning og behandling sikrer pålitelig
rapportering.

6.

Kjøp av private tjenester – avtalespesialister og private helseinstitusjoner
Formål: Kartlegge hvordan Helse Nord RHF sikrer at det inngås gode og hensiktsmessige
avtaler, og hvordan det følges opp at avtalepartnerne innfrir sin del av avtalen og
etterlever gjeldende krav om internkontroll. Prosjektet vil innebære noe kontroll hos
avtalepartnere.

7.

ISF-refusjon for visse biologiske legemidler som primært administreres av pasienten
selv (inkl. TNF-hemmere)
Formål: Undersøke om nødvendig rapportering ivaretas slik at foretakene får de
refusjoner de har krav på. (ISF-refusjon forutsetter riktig rapportering fra alle
virksomheter som medvirker til slik behandling.) Kontrolleren vil bli gjennomført i HF-er
og hos avtalespesialister.

Følgende prosjekter foreslås tatt opp til vurdering for innplassering i planen midtveis i
perioden (ved planrullering):
8.

Sykemeldte arbeidstakere
Formål: Undersøke om IA-avtalens intensjoner etterleves.

9.

Pasienttransport
Formål: Kartlegge hvordan pasientens rettigheter og behov ivaretas ved tildeling,
tilrettelegging og gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon, og om reisene
gjennomføres på en kostnadseffektiv måte.

10. DRG-koding/ISF
Formål: Kontrollere om foretakene har etablert internkontroll som gir sikkerhet for at
personell har den nødvendige kjennskap til av DRG-/ISF-systemet og at de anvender
dette riktig.
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11. Autorisasjonsjekk ved ansettelser
Formål: Undersøke om det er etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av
helsepersonells autorisasjon før ansettelse/innleie i foretaksgruppen.
Vurdering/konklusjon
Forslaget til plan for internrevisjon 2010-2011 er basert på internrevisjonens vurdering av
risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt adm. direktør for uttalelse,
og adm. direktørs vurdering var kjent for revisjonskomiteen da planen ble behandlet.
Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i henhold til instruks for internrevisjonen i
Helse Nord RHF. Revisjonskomiteen har også lagt internrevisjonens bemanning og ressurser
til grunn for sin behandling. På denne bakgrunn mener adm. direktør det fremlagte forslag til
plan for internrevisjon 2010-2011 er et godt utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer
og arbeid i denne perioden.
Den foreslåtte planen bør følges så langt mulig. Det må likevel forventes at det kan bli behov
for endringer, for eksempel for å gi plass til andre prosjekter. Revisjonskomiteen bør derfor
kunne vedta endringer i planen.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Plan for internrevisjon 2010-2011 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

Bodø, den 16. april 2010

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.: 2010/242-14/012

Saksbeh/tlf: diverse

Styresak 51-2010

Orienteringssaker

Dato: 16.4.2010

Det vil bli gitt orientering følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Regnskapsprinsipper Helse Nord RHF: Avsetning for overlegepermisjoner, orientering
om regnskapsprinsipper og krav til dokumentasjon
Sakspapirene ettersendes.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 16. april 2010

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.: 2010/242-14/012

Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401

Styresak 51-2010/1

Informasjon fra styreleder til styret

Dato: 16.4.2010

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.: 2010/242-14/012

Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10

Styresak 51-2010/2

Informasjon fra adm. direktør til styret

Dato: 16.4.2010

Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.:

Styresak 51-2010/3

Saksbeh/tlf: Jann Georg Falch, 75 51 29 21

Dato: 16.4.2010

Regnskapsprinsipper Helse Nord RHF:
Avsetning for overlegepermisjoner,
orientering om regnskapsprinsipper og krav til
dokumentasjon
Sakspapirene ettersendes.
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.: 2010/242-15/012

Saksbeh/tlf: diverse

Styresak 52-2010

Referatsaker

Dato: 16.4.2010

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 15. mars 2010
2. Brev av 6. april 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Kirkenes sykehus ad.
bekymringsmelding – lufttransport av pasienter med akutte psykiatriske lidelser
3. Brev av 29. mars 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF ad. forskrift
om akuttmedisin utenfor sykehus

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 16. april 2010

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.:

Styresak 52-2010/1

Saksbeh/tlf:

Dato: 16.4.2010

Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg
av 15. mars 2010

Se vedlagt kopi.
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Protokoll
FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG
15. MARS 2010
Vår ref.
:2010/180 012 4

Referent/dir.tlf.:
Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23

Sted/Dato:
Bodø, 07.04.2010

Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 15. Mars 2010

Tilstede
Sissel Brufors Jensen, Andfiskå
Mildrid Pedersen. Bardufoss
Asle Sletten, Tromsø
Arnfinn Sarilla, Alta
Turid Gaarder, Hamarøy
Ragnvald Mortensen, Bleik
Ernly Eriksen, Mo i Rana
Meldt forfall
Ragnar Moan, Tromsø
Samuel Anders Guttorm, Berlevåg
Randi Nesje, Bodø
Innkalt – ikke møtt
Åse Gabrielsen, Alta, vara for Randi Nesje
Øvrige
Vara for Samuel Anders Guttorm ikke innkalt grunnet sent meldt forfall.
Vara for Ragnar Moan kunne ikke møte.
Fra administrasjonen Helse Nord RHF
Arnborg Ramsvik

Sak 09 / 2010 – Innkalling og godkjenning av saksliste
Til eventuelt ble meldt:
- Etablering av brukerforum for pasientreiseområdet
- Årsmelding 2009 Pasient og brukerombudet i Troms
- AU protokoll fra 11.03.10
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 10 / 2010 – Godkjenning av protokoll fra møte
8. Februar 2010
Kommentar til protokoll fra 8. Februar 2010:
Plan og bygningsloven.
RBU sier seg svært fornøyd med hvordan Helse Nord RHF har tatt fatt i saken med strategisk plan.
Vedtak: Protokoll fra møte 8. februar 2010 godkjent
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Virksomhetens navn

Sak 11 / 2010 – Høringssvar Lokalsykehusstrategien 2010 – 2020
HELSE NORD RHF
8038 BODØ

BODØ 16.03.2010

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL LOKALSYKEHUSSTRATEGI 2010 – 2020.

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF behandlet Lokalsykehusstrategien 2010 – 2020 på sine møter 8. februar
og 15. Mars 2010 og vil gi følgende høringssvar til forslag til strategien:
RBU sa seg meget godt fornøyd med brukermedvirkningen i arbeidet med strategien og fant denne
gjennomarbeidet og god.
I rapporten mangler imidlertid omtale av brukertilgjengelighet på sykehusområder. RBU er kjent med at det som
ligger i plan og bygningsloven, men brukerne har behov for å få sikret brukermedvirkningen både i forhold til all
tilgjengelighet til anlegg og tjenester. Et eksempel kan være god nett-tilgang mens du venter / ligger inne på
sykehus. Mange kan utnytte tiden både i privat- og jobbsammenheng.
Gjennom høringsrunden ønsker Helse Nord RHF tilbakemeldinger på rapporten i sin helhet. Spesielt ønskes det
tilbakemelding på følgende hovedområder:

Strategiens fokus / profil
RBU mener at strategien er et godt grunnlag for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten i region Nord.
Rammer for økonomi og personell
Det er ikke sagt noe om økonomien i forbindelse med Samhandlingsreformen i strategien. RBU er betenkt ved at
samhandlingsreformen ikke er økonomisk og organisatorisk avklart. Vil kommunene bære den økonomiske
risikoen? RBU ser at ikke alle utfordringer løses med mer penger. Utfordringen blir å sette sammen et godt tilbud i
forhold til den økonomiske rammen.
Faglig kvalitet, trygghet og nærhet
RBU mener det er viktig med kvalitet, trygghet og nærhet samt god tilgjengelighet til helsetjenesten.
Lokalsykehustilbudet må være forutsigbart. Det er viktig med rekruttering og stabilisering av fagpersonell. Blant
annet ser vi at f. eks. hudfaget samt astma og allergi (herunder også matallergi) er for lite omtalt i rapporten. RBU
påpeker viktigheten av å få flere dermatologer i regionen.
Eldre pasienter skal ha samme rett som yngre til akuttbehandling og til spesialisthelsetjeneste.
Beskrivelsen av de viktigste tiltakene i Helse Nords vedtatte handlingsplan for geriatri (2004) ser vi som
nødvendige forutsetninger for en slik utvikling.
Samhandling med førstelinjetjenesten
Generelt sett og spesielt ved en økende alder hos pasientene og for de som har lang avstand til lokalsykehus vil det
bli utfordringer i samhandlingen med kommunehelsetjenesten. RBU påpeker viktigheten av at strategien blir sett i
sammenheng med Samhandlingsreformen og øvrige prosjekter som f. eks. prosjekt desentraliserte polikliniske
kontroller.
Beredskap
RBU mener at døgnkontinuerlig akuttberedskap skal opprettholdes ved alle sykehusene i regionen.
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Undervisning / forskning
Det må settes større fokus på målrettet kompetansebygging for å imøtekomme fremtidige utfordringer.
Det må gis gode muligheter til å inkludere lokalsykehusene i Helse Nord i forbindelse med forskningsarbeid i
regionen.
Pasientopplæring må styrkes gjennom økt bruk av Lærings- og mestringssentrene

Indremedisinske tilbud
Samhandling mellom indremedisinske fagmiljø i lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten må forsterkes.
Strategien mangler fokus på den økende forekomsten av lungelidelser, diabetes og kreft. Lokalsykehusene skal
kunne gi tilbud til pasienter som bl.a. har disse diagnosene.
Rus og psykisk helse
Pasienter innen rus og psykiatri har et dårligere tilbud enn pasienter innen somatisk medisin. RBU påpeker behovet
for at rus, psykiatri og somatikk jobber tettere sammen.
En styrking av DPSene, spesialisthelsetjenesten og samarbeid med kommunehelsetjenesten er nødvendig for å få
ned ventetiden for disse pasientgruppene.
Brukermedvirkning
Brukernes forventning til medvirkning i utformingen av fremtidens lokalsykehus er at de får reell medvirkning ved
utvikling av lokalsykehusene videre, være seg bygningsteknisk og innhold i tjenesten. På det individuelle plan ses
det som selvfølgelig at pasienten skal ha medinnflytelse i forhold til egen behandling.
I sykehusene kvalitetssikres medisinske sider, men kvalitetssikring av brukermedvirkning og evaluering av denne
savnes. Det må avsettes ressurser til kvalitetssikring av brukerundersøkelser.
Pasienten/brukeren ønsker satsing på pasientforløp og behandlingslinjer som skal føre til at de i fremtiden
vil møte en spesialisthelsetjeneste der de blir sett - hørt – føler seg ivaretatt og respektert på sine egne
premisser.
Det er et mål at brukerne som pådrivere for pasientforløp og behandlingslinjer er med og oppfyller intensjonene i
dette dokumentet.
RBU fant, som sagt innledningsvis, strategien gjennomarbeidet og god, men ser at det må jobbes videre med en
strategi for å nå alle målene som er satt i rapporten. Likeså fremkommer ingen økonomiske konsekvenser av
oppsatte mål. Disse tingene må ses i en sammenheng.

Vennlig hilsen
Sissel Brufors Jensen
Leder av RBU, Helse Nord RHF

Vedtak: Høringssvaret oversendes Helse Nord RHF innen høringsfrist 18.03.10
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Sak 12 / 2010 – Styresaker

Vedtak:
RBU ber om å få saker til behandling i RBU i god tid før sakene skal behandles i Helse Nord RHF sitt styre.
Dette for om mulig å kunne komme med innspill til saksbehandlingen.
RBU ber om å få oversendt styresaken vedrørende Lokalsykehusstrategien 2010 – 2020 før det gjøres vedtak
i RHF styret.
RBU ber om at rådgiver Tor Arne Haug, Helse Nord RHF orienterer om utbyggingsplanene i Helse Nord.
Herunder også brukermedvirkningen i prosessen

Sak 13 / 2010 årlig melding
Vedtak:
1. Årlig melding for 2009 til Helse- og omsorgsdepartementet tas til etterretning.
2.

RBU er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og
fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2008.

3.

RBU ser at det fortsatt er store avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid, nasjonale
kvalitetsindikatorer og sykefravær. RBU ber styret i Helse Nord RHF følge dette opp videre. I
særdeleshet må foretaksledelsen ha fokus på epikrisetid, andel strykninger på operasjonsprogrammet,
ventetid og fristbrudd.

Sak 14 / 2010 – Orienteringssaker
1. Styresak 22-2010: Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige i Helse Nord - bruken av midlene
Vedtak: Tas til orientering

2. Styresak 21-2010: Enkeltoppgjør pasienttransport – overtakelse, økte kostnader
Vedtak: Tas til orientering

3. Fordeling av brukermidler 2010
Vedtak:
- Fordeling av brukermidler 2010 tatt til orientering
- RBU presiserer at man med begrepet brukerorganisasjoner mener
interesseorganisasjoner av og for funksjonshemmede
- RBU anbefaler RBU 2010 – 2012 å gjennomgå kriteriene for tildeling
av midler til brukerorganisasjonene
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4. Oppfølging av krav stilt i forbindelse med foretaksmøtet januar 2010
Vedtak: Tas til orientering

5. Brukerkonferansen 2010
Invitasjoner sendt ut. Elektronisk påmelding. Påmeldingsskjema på Helse Nord RHF sin hjemmeside.
Vedtak: tas til orientering

Sak 15 / 2010 - Eventuelt
1. Etablering av brukerforum for pasientreiseområdet
Vedtak: RBU tar til etterretning og støtter innholdet i brev fra Helse Nord RHF av 09.03.10 til ANS

2. Årsmelding 2009 Pasient og brukerombudet i Troms
Vedtak: Tatt til orientering.

3. AU protokoll fra 11.03.10

PROTOKOLL, AU i RBU Bodø 11.03.10
Tilstede: RBU:
Helse Nord RHF:

Sissel Brufors Jensen
Mildrid Pedersen
Arnborg Ramsvik

Meldt forfall: RIO-Nord: Ragnar Moan

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
2. Protokoll fra 28.01.2010
Foreligger ikke da dette var et tildelingsmøte for midler til brukerorganisasjonene.
3. Høringssvar til lokalsykehusstrategien.
Forslag til høringssvar utarbeidet. Sendes til RBU medlemmene i forkant av møtet
15.03.10 for gjennomgang før møtet.
4. Høring rekvisisjonspraksis
Innspill til sekr. i RBU gikk ut 05.03.10 for utarbeidelse av høringssvar. Ingen innspill
kommet.
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Ser positivt på den nye ordningen da dette vil gjøre det lettere å få rekvisisjon på ikke
trafikalt grunnlag.
Sissel Brufors Jensen, Mildrid Pedersen og Arnborg Ramsvik ser på høringssvaret
videre.

5. Tilskudd brukerorganisasjonene
Fordeling klargjort til møte 15.03.10
6. Årlig melding
Gjennomgått og laget forslag til vedtak i RBU 15.03.10
Forslag til vedtak:
4.

Årlig melding for 2009 til Helse- og omsorgsdepartementet tas til etteretning.

5.

RBU er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte
krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2008.

6.

RBU ser at det fortsatt er store avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid, nasjonale
kvalitetsindikatorer og sykefravær. RBU ber styret i Helse Nord RHF følge dette opp videre. I særdeleshet må
foretaksledelsen ha fokus på epikrisetid, andel strykninger på operasjonsprogrammet, ventetid og fristbrudd.

7. Konferanse ”La oss få det til å virke
Sak til RBU møte 30.04.10
AU forslår 2 representanter fra RBU
1 repr. fra BU i NLSH HF
1 repr. fra BU i UNN HF
8. Prinsipper for representasjon
Forslag til vedtak:
RBU henvender seg til Helse Nord RHF for avklaring av spørsmål vedrørende
representasjon med følgende spørsmål:
1. Ønsker Helse Nord RHF brukerrepresentanter i sine fagråd
2. Hvordan skal eventuelle representanter oppnevnes og honoreres?
Ønskes det representanter fra RBU i utvalg, møter etc. utenom RBU må
1. Alle henvendelser ved ønske om representant fra RBU i møter, utvalg etc. må gå til
RBU v/ leder eller sekretær.
2. Henvendelsen må inneholde formål, økonomiske rammer og tidsramme.
3. Møtegodtgjørelse må avklares i forkant.
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9. Brukerkonferansen
Invitasjon sendt ut. Gjennomgang av programmet
10. Eventuelt.
Felles møte ledere i RBU nasjonalt
- Møtedato 19. og 20. Mai i Tromsø
- Innhold felles møte ledere RBU
Vedtak: Sissel Brufors Jensen lager utkast til program som viderebehandles i AU pr.
mailkorrespondanse.

Vedtak: Protokollen fra AU i RBU tas til orientering.
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.:

Styresak 52-2010/2

Saksbeh/tlf:

Dato: 16.4.2010

Brev av 6. april 2010 fra Helsetilsynet i
Finnmark til Kirkenes sykehus ad.
bekymringsmelding – lufttransport av
pasienter med akutte psykiatriske lidelser

Se vedlagt kopi.
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H ELSETILSYIIET
I FINNMARK

Dr.med. Gabrielle Raschpichler
Kirkenes sykehus
Pb 410
9915 Kirkenes

DERES REF/YOUR REF: VAR REF./ OUR REF: DATO / DATE:
2010/1312 06.04.2010
734.1

Saksbehandler/direkte telefon : Geir Age Bendiksen - 78 95 03 93

Vedrørende bekymringsmelding - lufttransport av pasienter med
akutte psykiatriske lidelser
Det vises til Deres henvendelse datert 13.3.2010 vedrørende lufttransport av pasienter med
akutte psykiatriske lidelser. Det vises videre til kopi til Dem, av brev fra Helsetilsynet i Troms
til Helse Nord RHF datert 26.3.2010.
Forholdet De beskriver er kjent for de regionale helsetilsynene i Nordland, Troms og
Finnmark gjennom lignende henvendelser i samme anliggende . De regionale helsetilsynene
har på nytt tatt opp denne bekymringen med Helse Nord RHF på prinsipielt grunnlag i møte
den 24.3.2010. Etter dette har Helsetilsynet i Troms, som har funksjon som kontaktfylkeslege
overfor Helse Nord RHF, henvendt seg formelt til Helse Nord RHF med krav om en
gjennomgang av de aktuelle hendelsene , med påfølgende redegjørelse for hvordan
tjenesten skal bedres.
For Helsetilsynet i Finnmark er det viktig at andre pasienter i vårt fylke ikke kommer opp i
lignende situasjon . På grunn av sakens regionale karakter er det imidlertid Helsetilsynet i
Troms som håndterer problemstillingen. Vi forventer at Helse Nord RHF vil gjøre resultatet
av sin gjennomgang og evt . endring av rutiner kjent for alle involverte parter.
Det bemerkes også at Helse Finnmark HF v/ Klinikk for prehospitale tjenester, har igangsatt
et arbeid for å bedre denne tjenesten i samarbeid med kommunale leger, politiet, Klinikk for
psykisk helsevern og rus m.fl, og hvor det jobbes med å involvere også AMK og
luftfartsmyndighetene.

Helsetilsynet i Telefon: Telefaks:
Styremøte Helse
Nord RHF - 28. april 2010
Finnmark 78 95 03 00 78 95 03 07
Norwegian Board of Health
in Finnmark County
n..,,..,.. i

Internett: E-post:
http:\ www.fylkesmannen .no\Finnmark Helsetilsynet@fmfi.no
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Helsetilsynet i Finnmark takker for henvendelsen da den er viktig for vår overvåkning av
helsetjenestene. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at NRK Finnmark har bedt om innsyn i
Deres henvendelse . Begrenset innsyn vil bli gitt , og kopi av sladdet dokument er vedlagt.

Med hilsen

Karin Straume
fylkeslege

Kopi til:
Helsetilsynet i Troms
Helse Nord RHF v/ Trond Elsbak
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Geir Åge Bendiksen
psykiatrirådgiver

Pb. 6105
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.:

Styresak 52-2010/3

Saksbeh/tlf:

Dato: 16.4.2010

Brev av 29. mars 2010 fra Helsetilsynet i
Finnmark til Helse Finnmark HF ad. forskrift
om akuttmedisin utenfor sykehus

Se vedlagt kopi.
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HELSETILSY11ET
I FINNMARK

Helse Finnmark HF
v/ klinikksjef Grete Bru
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

DERES REF/YOUR REF: VAR REF./ OUR REF: DATO / DATE:
2009/3834 29.03.2010
734.0

Saksbehandler/direkte telefon: Linda Njarga - 78950403

Vedrørende forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus
Helsetilsynet i Finnmark ble i telefonsamtale med Jens Herstad, Helse Finnmark HF den
30.september2009 gjort-oppmerksom på at de ikke vil klare å oppfylle bemanningskravene iForskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus av 18. mars 2005 nr.252
(akuttforskriften) § 17, innen 1. april 2010.
Helsetilsynet besluttet å følge opp saken ved å innhente følgende opplysninger:
• Opplysninger om eventuell dialog med Helse Nord RHF vedrørende at kravene i
forskriften ikke vil oppfylles innen 1.april 2010.
• Redegjørelse for hvilke tiltak som til nå er gjennomført for å sikre at kravene i
forskriften blir oppfylt og forsvarlighetskravet blir ivaretatt.
• Redegjørelse for hvilken plan som nå foreligger for å sikre fremtidig bemanning og
kompetanse i ambulansetjenesten i tråd med forskriftskravene.
• Dokumentasjon på en eventuell risiko og sårbarhetsanalyse vedrørende
bemanningen av Helse Finnmark HF sine bilambulanser.
brev datert 12.02.10 mottok Helsetilsynet i Finnmark etterspurt dokumentasjon.

Helsetilsynets vurdering:
I tilsend dokumentasjon gjør Helse Finnmark HF rede for de tiltak som er iverksatt for å øke
kompetansen til personellet i ambulansetjenesten. Tiltakene omfatter bl.a fagprøver og
samarbeid med fylkeskommunen for å skaffe lærlingeplasser.
Telefon:

Helsetilsynet i
Styremøte Helse
2010
78 95
03 00
FinnmarkNord RHF - 28. april
Norwegian Board of Health
in Finnmark County
nl mcvn 1

Telefaks:
78 95 03 07

Internett: E-post:
http:\www.fylkesmannen.no\Finnmark Helsetilsynet@fmfi.no
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Det tilbys kurs for å kompetanseheve personell som skal dekke behov for vikarer, og kurs for
å kompetanseheve sykepleiere slik at de oppfyller kravene i NOU 76-2.
Når det gjelder ferieavviklingen er denne under planlegging, og i telefonsamtale med
klinikksjef Grete Bru den 22.03.10 blir vi orientert om at det er tre stasjoner som ikke har
forskriftsmessig bemanning under ferieavviklingen, men at det jobbes for å finne en løsning
for disse. Helsetilsynet forutsetter at virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyse blir
behandlet på ansvarlig nivå i organisasjonen, og at man finner fram til løsninger som ivaretar
forsvarligheten i tjenestene.
Helse Finnmark HF oppgir i sin tilbakemelding at de ikke vil oppnå målsettingen om at 75 %
av de ansatte i bilambulansen skal ha fagbrev innen 01.04.10 og at dette er meldt til Helse
Nord RHF. Det er noe uklart i tilbakemeldingen fra Helse Finnmark HF om det er målet om
75 % kvalifisert personell, eller om det er kravet til forsvarlig bemanning, dere ikke vil oppnå
innen fristen.
Målet om 75 % kvalifisert personell gir ingen garanti for at ambulansene blir bemannet i
henhold til forskriften, og en slik prosentandel er i seg selv ikke et krav i forskriften. Tjenesten
må organiseres på en slik måte at forskriften følges. Kompetansekravet kan ikke fravikes
etter 01.04.10 jf. forskriftens § 17.
Helsetilsynet i Finnmark var i møte med Helse Nord RHF den 24.03.10. Der ble det gjort
rede for situasjonen i Helse Nord angående drift av ambulansene med kvalifisert personell.
Det foreligger en plan for å kunne drifte forskriftsmessig i Helse Nord, også under
ferieavviklingen, men denne planen er veldig sårbar. Helsetilsynet i Finnmark forutsetter at
Helse finnmark HF gjør det som er nødvendig for å drifte forskriftsmessig fra og med
01.04.10 og at den planlagte opplæringen gjennomføres.
Det må sikres at eventuelle avvik fra opplæringsplanen og fra forskriftskravet registreres og
behandles i foretakets interne kontrollsystem, og følges opp der.
Under de forutsetninger som er skissert ovenfor, avslutter Helsetilsynet i Finnmark saken. Vi
ber imidlertid om en orientering i forhold til gjennomføring av opplæring og drift av
ambulansebilene etter ferieavviklingen innen 15. september 2010.

Med hilsen

Karin Straume
fylkeslege

Linda NjargJ"(^j
rådgiver

Kopi til:
Helse Finnmark HF v/direktøren Sykehusveien 35 9613 Hammerfest
Helse Nord RHF v/ Trond M. Elsbak 8038 Bodø
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Møtedato: 28. april 2010
Arkivnr.: 2010/242-16/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 53-2010

Eventuelt
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Dato: 16.4.2010
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